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 چكيده

های آموزش ضمن خدمت بر بهبود عملكرد   مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره
جامعه . انجام شد( 2831تا 2831های   طی سال)كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور 

به صورت  كهنفر از كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور  318 پژوهش عبارت بود از
نمونه . در اين سازمان شاغل بودند 2832و رسمی در سال ( پیمانی و قراردادی)غیررسمی 

. از كاركنان انتخاب شدند نفر 122ای به تعداد  گیری طبقه پژوهش با استفاده از روش نمونه
من خدمت موجب افزايش نظم و انضباط و های آموزش ض  دوره: نتايج پژوهش نشان داد

های مورد نیاز در بین كاركنان، افزايش هماهنگی و همسو نمودن كاركنان با سازمان و   مهارت
 ،افزايش رضايت شغلی و بهبود روحیه بین كاركنان، كاهش حوادث و ضايعات كاری كاركنان

فزايش كمك به تغییر و سازی دانش و توانش نیروی انسانی در بین كاركنان، ا به هنگام
تحوالت سازمانی، افزايش تقويت روحیه همدلی و همكاری و افزايش توان بازده كاری در 

 . بین كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور شده است
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 مقدمه
 كیفیت گرو در امروز انسان ندگیز كیفیت و است سازمانی ای هجامع امروز ةجامع

 متعددی های نیرو و منابع از نیز ها سازمان .اند هكرد احاطه را او كه است هايی سازمان
 آن انسانی نیروی سازمانی هر نیروی و منبع ترين اساسی و ترين مهم .اند هشد تشكیل
 برای ريزی هامبرن و انسانی نیروی ،ها سازمان وری بهره شالوده ،تر دقیق سخنی به .است
 خود حرفه در افراد افتادن عقب و شدن هنگام هب نا از ممانعت و كیفی نظر از آن

 به و انسانی نیروی برای ريزی هبرنام (.2832 ،صديق شفیعی از نقل به انصاری،) است
 ورود از قبل های آموزش اولی ،گیرد می انجام ممكن صورت دو به نیز آن یساز هنگام

 دومی و شود می گفته كار يا خدمت از قبل های آموزش آن هب كه است كار به
 از خدمت از قبل های آموزش اگرچه .است خدمت ضمن يا كار حین های آموزش
 به زيادی وابستگی ،سازمانی هر حیات و موفقیت اما ،برخوردارند بااليی اهمیت
 آموزشی از است عبارت خدمت ضمن های آموزش .دارد خدمت ضمن های آموزش

 بهبود قصد با و كار به كاركنان اشتغال موازات به كه كار محیط در يافته ازمانس
 ،اهداف نمودن هماهنگ ،رفتارها و ها مهارت ،دانش نظر از كاركنان مستمر و مند نظام
 ،كاركنان كارايی افزايش با سازمان آتی های  نیاز با مستخدم آتی های  نیاز و ها هقعال

 دو به ها آموزش اين .آيد می در اجرا به آنها خدمات فزايشا و محیط با سازش ايجاد
 فتحی از نقل به وگاتر ير وپی می) آيند می در اجرا به مدت بلند و مدت كوتاه صورت
  (.2831 ،واجارگاه

 تناقضی از خدمت ضمن های آموزش با مرتبط پژوهشی ادبیات مطالعه و بررسی
 و 2والمتوگاير كه نحوی به ،دارد حكايت ها آموزش اين اثربخشی در ملأت قابل

 1زاچاريو و 3تريمیس ،2ساوا ،(1111) 8آكر و 1استرونكهورست ،(1113) همكارانش
 ،(2833) سقايی ،(2833) دهشیری ابراهیمی ،(2831) رضايی و جمشیديان ،(1112)

 ،(2832) زاده علیقلی  ،دارند اذعان ها آموزش اين بودن دار معنی ثیرأت بر ،(2833) بالدر
 معمار و (2831) زاده صالح ،(2833) طاهر طريقی ،(2832) همكاران و سروری
 متذكر را ها آموزش اين ناچیز بسیار اثربخشی يا اثربخشی عدم (2832) اصفهانی

                                                                                                                                      
1. Girolametto, Luigi 
2. Stronkhorst, Robert 
3. Van den Akker, Jan 
4. Savva, Andri 
5. Trimis, Eli 
6. Zachariou, Aravella  
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 های آموزش اهداف و مفهوم در تعمق و نظر دقت كه است حالی در اين .شوند می
 تصريح .كند می القا ها آموزش اين قبال در را ديگری نگرش و بینش ،خدمت ضمن
 توانايی پرورش و ای هحرف توانايی افزايش قالب در خدمت ضمن های آموزش اهداف
 ها، آگاهی و دانش ارتقاء ،روزمره های كار و وظايف انجام برای كاركنان بالقوه
 و تغییرات به نسبت كاركنان انعطاف قابلیت و شغلی رضايت ،شغلی های  مهارت
 ةروحی ارتقاء و ايجاد ،مدرن امكانات و وسايل و ها روش از دهاستفا همچنین
 حداكثری گیری هبهر زمینه ايجاد همچنین و كاركنان بین نوآوری و خالقیت ،همكاری

 ايجاب (2838 ،واجارگاه فتحی) سازمانی اهداف راستای در موجود انسانی منابع از
  .باشند خورداررب مطلوبی اثربخشی از خدمت ضمن های آموزش كه كند می

 و اسبت  مببهم  امری خدمت ضمن های آموزش اثربخشی ،فوق مطالب به توجه با
 منظبر  از و علمبی  ديبد  از كبه  عللبی  .اسبت  مختلفبی  علبل  زايیبده  نیبز  وضعیت اين
 گزينش ،ها هدف گزينش ،سنجینیاز اساسی های  بخش در توانند می درسی ريزی هبرنام
 سبخنی  ببه  .گیرنبد  قبرار  مطالعه و بررسی مورد ارزشیابی و اجرا ،محتوا سازماندهی و

 ،محتبوا  سبازماندهی  و ها هدف گزينش ،نیازسنجی و درسی ريزی هبرنام منظر از ديگر
 ضمن آموزش دوره و اعم طور به آموزشی دوره هر اساسی عناصر از ارزشیابی و اجرا

 ؛2833 ،واجارگاه فتحی ؛2813 ،نیكلس هاوارد) گردد می قلمداد اخص طور به خدمت
 ای هويبژ  انبوا   و فرآينبد  ها، ويژگی دارای عناصر اين از يك هر (.2813 ،مهرمحمدی

 نتیجبه  در و آموزشبی  دوره ببودن  نامناسبب  در توانبد  می آنها به توجه عدم كه هستند
 يبا  توجبه  عبدم  چه اگر .باشد داشته سزايی هب ثیرأت آن اثربخشی بودن پايین يا اثری بی

 به راهايی  كاستی خدمت ضمن آموزشهای   هبرنام عناصر از يك هر به نامناسب توجه
به هر يك از  مناسب توجه عوض در، دهد می كاهش را آن اثربخشی و آورد می وجود

هبا   آموزش اين تا شود می سبب و شود ها می آموزش اين اثربخشی ءآنها نیز سبب ارتقا
 بايبد  نیبز  راها  آموزش اين قاءارتهای  راه لذا. سازند محقق را خود اولیه اهداف بتوانند

 اساسبی ال ؤسب  ايبن  بنبابر . نمبود  جستجو خدمت ضمن آموزشهای   هبرنام عناصر در
 سبنجش  سازمان كاركنان خدمت ضمنهای   تأثیر آموزش كه است اينحاضر  پژوهش
  است؟ چگونه كنندگان شركت ديدگاه از آنها عملكرد بهبود بر كشور آموزش

 ناگزير ،آموزشیهای   دوره اثربخشی ايجاد منظور به كشور آموزش سنجش سازمان
 گونبه  ايبن  .باشبد  داشبته  خبود  عملكرد و ها فعالیت روند از تحلیلی همواره كه است
 و هبا  فرصت امكان صورت در و ضعف و قوت نقاط، سازمان مديريت برای ها تحلیل
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 اركنبان ك و مبديريت  ،اطالعبات  ايبن  رهگبذر  از همچنین. سازد می آشكار را تهديدها
 اهبداف  تحقبق  و پیشبرفت  میبزان  و كبارآموزی  و آموزش اتتأثیر و جايگاه، سازمان
 . دننماي بررسیرا  سازمان شده تعیین
 

 :از بودند عبارت پژوهش فرعی های سؤال -
 كاركنان بین در انضباط و نظم افزايش موجب خدمت ضمن آموزش ایه هدور آيا -2 

 است؟ شده كشور آموزش سنجش سازمان
 كاركنان نیاز مورد های  مهارت افزايش موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -1
 است؟ شده
 نمبودن  همسبو  و همباهنگی  افبزايش  موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -8

  است؟ شده سازمان با كاركنان
 روحیه بهبود و شغلی رضايت افزايش موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -2

 ؟ است شده كاركنان
 شده كاری ضايعات و حوادث كاهش موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -3
  است؟
 توانش و دانش سازی هنگام هب افزايش موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -1
 است؟ شده سازمان در انسانی نیروی
 تحبوالت  و تغییبر  ببه  كمبك  افزايش موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -3

 است؟ شده سازمانی
 و همبدلی  روحیبه  تقويبت  افبزايش  موجبب  خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -3

 است؟ شده سازمان كاركنان بین در همكاری
 ببین  در كبار  انجبام  سبرعت  افبزايش  موجب خدمت ضمن آموزش های هدور آيا -3

 است؟ شده كاركنان
 
  تحقيق پيشينه
 ضمن های شآموز نبودن اثربخش علت زمینه در پژوهشی ادبیات طالعهم و بررسی
 كه هايی پژوهش اكثر كه است اين ،آن و دارد حكايت مهم ای هيافت از خدمت

 بودن پايین يا تأثیری بی اين های علت اند، هكرد ذكر پايین را ها آموزش اين اثربخشی
 اين تأيید در .اند هكرد ذكر ها هدور اين اجرای فرآيند و ها هبرنام شرايط را اثربخشی
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 وسايل و جزوه ،كتاب كمبود ،درسی های لیفتك زياد حجم (2832) زاده علیقلی ،نكته
 ضعف نقاط عنوان به را كنندگان شركت خانوادگی و مالی مشكالت و آزمايشگاهی

 آموزش عدم بر (2832) اصفهانی معمار .است كرده عنوان خدمت ضمن های آموزش
 و قوانین ناكافی آموزش و كار انجام معیار و استاندارد ،سازمانی های  هبرنام و اهداف
 های آموزش ناچیز ارتباط يا ارتباط عدم ،خدمت ضمن های  آموزش در شغلی مقررات
 بودن نامطلوب ،مربیان تخصص و توان بودن پايین ،افراد تخصص با خدمت ضمن
 از ارزشیابی عدم و الزم آموزشی كمك وسايل از استفاده عدم ها، دوره فیزيكی شرايط
 بودن نامناسب (2833) شاهانی و است گذاشته صحه ها هدور پايان در كنندگان شركت

 های آموزش به اندک توجه و ها هدور اغلب در آموزش بودن نظری ،رفاهی تسهیالت
 پايین توانايی و صالحیت و مسافت بعد لحاظ به آموزش مكان بودن نامناسب ،عملی
 ،پژوهش ادبیات به توجه با ناي بنابر .است دانسته مشكالت اين ترين مهم از را مربیان

 زايیده نیز وضعیت اين و است مبهم امری خدمت ضمن های آموزش اثربخشی
 درسی ريزی هبرنام منظر از و علمی ديد در كه هايی علت .است مختلفی های علت
 ساماندهی و گزينش ،ها هدف گزينش ،نیازسنجی اساسی های  بخش در توانند می

 ؛2813 ،نیكلس هاوارد) گیرند قرار مطالعه و بررسی ردمو ارزشیابی و اجرا ،محتوا
 عناصر از يك هر به توجه عدم چه اگر (.2813 ،مهرمحمدی ؛2833 ،واجارگاه فتحی
 توجه عوض در آورد می وجود هب را هايی كاستی ،خدمت ضمن آموزش های برنامه
 شغلی كردعمل در ها آموزش اين اثربخشی افزايش سبب نیز آنها از يك هر به مناسب
  .شود می كاركنان

 طراحی" عنوان با اروپا اتحاديه در تحقیقی پروژه در( 1122) 2تامرآتاباروت
 كشور پنج مشاركت با "فراگیر كالسی تمرينات برای معلمان خدمت ضمن آموزش
 از، پروژه مدت سال دو طول در  ،تركیه و انگلیس، پرتغال، لهستان، بلژيك
نتیجه   ،ابتدايی مدارس معلمان ويژه و كنونیهای  نیاز نتعیی قبیل از يیها فعالیت

 ضمن آموزش برنامهبه طراحی ويژه  كشور هر از پیشینی مطالعات تحلیلگرفت كه 
 .   نیاز دارد كشور هر برای خدمت
 عنوانبا  خود پژوهش در( 1113) 8نوسكانو كرونیس آندرا و 1جونز. ای. هیتر 

 "2یكنش فزون /توجه يینارسا اختالل در معلمان خدمت ضمن آموزش كارايی"
 نتايج بودندا راد فراوان مشكالت بارا  اختالل اين كه را بررسی كردند آموزانی دانش

                                                                                                                                      
1. Tamer Atabarut 
2. Heather A. Jones 
3. Andrea Chronis-Tuscano 
4. Adhd 
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 اختالل اين با مقابله دررا  معلمان ،دانش افزايش با خدمت ضمن آموزش كه داد نشان
 برای خدمت ضمن آموزش"در تحقیقی با عنوان  (1121) 2شفرد. نمود كمك

 يك ارزيابی و اجرا و طراحی، ريزی برنامه مراحل "دانشگاهیهای   هكتابخان تابدارانك
. نمود بیان را 1دزرُ دانشگاه كتابخانهای  كتابداران حرفه و كاركنان برای آموزشی برنامه

 میانگین از كمتر را كتابداران جستجویهای  مهارت نهايی آزموننتايج اين پژوهش 
 آموزش ادراک دادن نشان منظور به (1128) همكاران و 8كايا .ودنم ارزيابی استاندارد

كه در  دادند انجام كیفی و كمی یتحقیق ها هاستعار درباره پرستاران خدمت ضمن
 ضمن آموزش مفهومی گروه نُه در ها هاستعار .گرديد شناسايی استعاره 33 نتیجه

  .گرديد بندی طبقه داشتند، عمومی مشخصات كه پرستاران خدمت
 موزش ضمن خدمت يكی از مؤثرترين ابزارهای مديران برای مقابله با تغییراتآ

دولتی  های خدماتی و محیطی و ضامن ارايه مناسب خدمات، به خصوص در سازمان
تدوين و اجرا  كه منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی كاركنان چنان .باشد می

های مديران  بهبود مهارت برد، بلكه را باال میشود، نه تنها عملكرد كاركنان و سازمان 
ازمان سنجش س. خواهد داشت و افزايش رضايت كاركنان و ارباب رجو  را نیز در پی

های آموزشی ناگزير است كه همواره  آموزش كشور به منظور ايجاد اثربخشی دوره
رای ها ب گونه تحلیل ها و عملكرد خود داشته باشد اين تحلیلی از روند فعالیت

ها و تهديدها را  مديريت سازمان، نقاط قوت و ضعف و در صورت امكان فرصت
 توانند می همچنین از رهگذر اين اطالعات مديريت و كاركنان سازمان. سازد آشكار می

 راجايگاه و تأثیرات آموزش و كارآموزی و میزان پیشرفت و تحقق اهداف تعیین شده 
مطالعه حاضر آگاهی از میزان تأثیر آموزش ضمن  بنابراين سؤال اساسی. دنبررسی نماي

خدمت كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر عملكرد آنها از ديدگاه 
 . باشد و مديران سازمان سنجش آموزش كشور می آموزش خدمت كنندگان در  شركت
 ضمن آموزشی های  دوره ارزشیابی ضرورت برای را متعددی داليل (2831) ابیلی
 و ها دوره اثربخشی افزايش و بهبود (الف :از عبارتند كه كند می مطرح نكاركنا خدمت
 آگاهی (ج اهداف تحقق میزان يا پیشرفت میزان بررسی (ب سازمان هر افراد كارايی بهبود

 كاربرد ( ه استعدادها پرورش (د آنها رفع برای اقدام و دوره های كمبود و نواقص از
  .كارها بهتر امانج برای جديدتر و بهتر های  روش

                                                                                                                                      
1. Shepherd 
2. Rhodes 
3. Hulya kaya 
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 در بار اولین برای الگو اين .باشد می دار م نظا الگوی حاضر تحقیق نظری چارچوب
 آن های  همؤلف ترين مهم .شد اجرا و طراحی امريكا متحده اياالت ارتش در 2311 سال

 تدوين -8 آموزشی های نیاز شناسايی -1 آموزشی گذاری سیاست -2 :از عبارتند
  .آموزشی برنامه اجرای -2 زشیآمو برنامه و اهداف

 بخشاثر و مؤثر بسیار ها سازمان در الگو اين كاربرد كه است داده نشان تحقیقات
  .دهد می نشان را الگو اين عناصر زير شكل .است بوده
 

 
  (4991 ،جنتري) دار نظام الگوي (2) شكل

 
 .شود می تعريف متوالی های  گام قالب در بهسازی و آموزش ،الگو اين در

 ای ه ويژ جايگاه و نقش از ارزيابی و است الگو اين آغازين و محوری عنصر نیازسنجی
  .است برخوردار

 مبنای بر حاضر تحقیق مقیاس ،نظامدار الگوی نظری مبنای به توجه با 
 .گرديد تنظیم (2832 ،سپاسیمیر) سازمانی های  آموزش اثربخشی ارزيابی های  شاخص
 نسبتاً و وجهی چند ،تخصصی فرآيندی ،سازمانی های  شآموز اثربخشی ارزيابی
 بر آموزشی برنامة هر تأثیر درجة گیری اندازه كه است معتقد میرسپاسی .است بر زمان

 آنها از استفاده با كه است صحیحی و معتبر های معیار وجود مستلزم ،سازمان عملكرد
 های معیار ترين هممی و .داد تشخیصبتوان میزان اثربخشی برنامه آموزشی را 

  :داند می زير موارد شامل را آموزشی برنامة اثربخشی گیری اندازه
 تولید حجم به كه كاركنانی تعداد ب8 كار انجام برای الزم تولید زمان ب1 تولید ب2

 ملزومات در اسراف و اتالف كاهش ب3 يادگیری نرخ افزايش ب 2 رسند می موردنظر
 ب3 افراد پست تغییر كاهش ب3 غیبت كاهش ب3 حوادث كاهش ب1 موجود اداری
  (.2832 ،میرسپاسی) اطالعات گیری اندازه
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 در آموزش مختلف های  شیوه كارگیری به نیز و آموزش جايگاه و اهمیت
 مديران تنها نه كه است رسیده جايی به اداری و صنعتی ،تولیدی ،آموزشی های  سازمان

 بايد بلكه گیرند كار به را آنها و شوند آشنا آموزشی های  شیوه با بايد ها سازمان در
 هر و تشويق را كارشناسان و ريزان برنامه و نمايند فراهم را مساعد شرايط و امكانات

 را آنها وری بهره و كارآيی تا كنند اقدام كاركنان آموزش امر به نسبت بیشتر چه
 كاركنان آموزش یكلّ طور به .بخشند افزونی را ها سازمان سودمندی و دهند افزايش
 انطباق نهايت در و سازمان متحوّل محیط با افراد سازگاری برای است فرآيندی
  .بیرونی محیط با سازمان
 

 
 

  (4839 فيروزي، و پيدايي) كاركنان آموزش فرايند (4) شكل
 
 تحقيق روش

 خدمت ضمن های  آموزش بخشیاثر بررسی صدد در پژوهش اين كه ناي به توجه با
 كنندگان شركت ديدگاه از آنها عملكرد بهبود بر كشور آموزش سنجش سازمان نكاركنا

 شده انجام (پیمايشی) توصیفی روش از استفاده با حاضر پژوهش ،باشد می ها دوره در
 آموزش سنجش سازمان كاركنان از نفر 318 از بود عبارت پژوهش جامعه .است
 اين در 2832 سال در رسمی و (قراردادی و پیمانی) غیررسمی صورت به كهكشور
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 استفاده با پژوهش نمونه ،آماری جامعه بودن محدود به توجه با .بودند شاغل سازمان
 مجمو  در ،نفر 318 بین از مورگان جدول اساس بر و ای هطبق گیری هنمون روش از

 مقیاس اطالعات آوری جمع برای پژوهش اين ابزار .شدند انتخاب نفر 122 تعداد
 به موردنظر  مقیاس .بود (2831 ،بابامرادی) كاركنان خدمت ضمن وزشآم اثربخشی

 تنظیم خدمت ضمن آموزش اثربخشی و شناختی جمعیت اطالعات بخش دو در دقت
 ،جنس شامل دهنده پاسخ مشخصات شناختی جمعیت اطالعات بخش در كه است شده
 اثربخشی های  سؤال بخش و (تحصیلی گروه و تحصیالت سطح) تحصیلی زمینه ،سن

 های  مهارت ،كاركنان انضباط و نظم های  همؤلف شامل سؤال پنجاه تعداد با آموزشی
 و شغلی رضايت ،سازمان با كاركنان نمودن همسو و هماهنگی ،كاركنان نیاز مورد
 سازی هنگام به ،سازمان در خود كاری ضايعات و حوادث ،كاركنان روحیه بهبود
 همكاری و همدلی روحیه تقويت ،سازمانی تحوالت و تغییر ،كاركنان توانش و دانش

 جدول در كلی ةمؤلف هنُ .گردد می سازمان كاركنان بین در كار انجام سرعت كاركنان
 .است شده داده نشان (2)

 
 ها سؤال تعداد و تحقيق اساسي هاي  همؤلف (4) جدول

 ها سؤال تعداد ها لفهؤم
 3 كاركنان انضباط و نظم
 3 كاركنان یازن مورد های  مهارت

 3 سازمان با كاركنان نمودن همسو و هماهنگی
 3 كاركنان روحیه بهبود و شغلی رضايت
 3 سازمان در خود كاری ضايعات و حوادث

 3 كاركنان توانش و دانش سازی هنگام به
 3 سازمانی تحوالت و تغییر

 1 كاركنان همكاری و همدلی روحیه تقويت
 3 سازمانی ركنانكا بین در كار انجام سرعت

 31 كل جمع

 
 مورد در پاسخگويان نظر دهنده نشان پرسشنامه های سؤال به متعلق های امتیاز جمع

 روايبی  سبنجش  ببرای  .اسبت  هبا  هدور در كننبدگان  شركت بر آموزشی های  هدور تأثیر
 هبای   هپرسشبنام  .ديب گرد استفاده صوری و محتوايی روايی از حاضر تحقیق ةپرسشنام



611 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

 آنها تهیه در زيرا ،برخوردارند محتوايی و صوری روايی از تحقیق اين در فادهاست مورد
 استادان ساير نیز و مشاور و راهنما محترم استادان تأيید و نظری های الگو از برگرفته با
 علمبی  هبای   هنظريب  و اطالعبات  جديدترين از و گرديد استفاده نظرصاحب نخبگان و

 پايبايی  از اطمینبان  برای ،پژوهش اين در .شد گرفته رهبه مذكور های  هزمین در موجود
 و پرداختبه  نفبر  23 حجبم  ببا  ای هنمونب  در پرسشنامه آزمايشی اجرای به ،هاپرسشنامه

 دهنبده  نشبان  میزان اين .گرديد برآورد 38/1 عدد كرونباخ آلفای محاسبه با آنها پايايی
 پبژوهش  اين های  هداد تحلیل و تجزيه .باشدمی پرسشنامه درونی انسجام و باال پايايی

 از اسبتفاده  با توصیفی سطح در .است گرفته صورت استنباطی و توصیفی سطح دو در
 ببرای  و اند هشد داده نشان میانگین و فراوانی درصد ،فراوانی نظیر آماری های  همشخص
  .شد استفاده (t test) تست تی آماری مناسب آزمون از ها هداد تحلیل و تجزيه

 
 پژوهش هاي  هتياف

 انضباط و نظم افزايش موجب خدمت ضمن آموزش های  هدور آيا :پژوهش اول سؤال
 ؟است شده كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در

 
 بين در انضباط و نظم بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (2) جدول

 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان
 آماري شاخص 

 
 متغير

 ميانگين تعداد
 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 و نظم بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در انضباط

122 8613 1632 1613 

 
 ضمن آموزش های  دوره تأثیر كه دهد می نشان (13/8) آمده دست هب میانگین

 سطح در كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در انضباط و نظم بر خدمت
  .است بیشتر (8) ها نمره فرضی میانگین از 13/1
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 نظم افزايش بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (8) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در انضباط و

 آماري شاخص

 

 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه

 يآزاد

 سطح

 داري معني

 هاميانگين تفاوت

 كمترين

 مقدار

 بيشترين

 مقدار

 بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر

 كاركنان بین در انضباط و نظم افزايش
286333 128 111.  1323. 3311.  

 
 محاسبه (t) مقدار اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (333/21) شده
 های  دوره تأثیر باره در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان
 سنجش سازمان كاركنان بین در انضباط و نظم افزايش بر خدمت ضمن آموزش
 در توان می و دارد وجود معناداری تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش
 موجب خدمت ضمن آموزش های  دوره نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ

  .است شده كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در انضباط و نظم افزايش
 افازايش  موجا   خادمت  ضامن  آماوزش  هااي   هدور آيا :پژوهش دوم سؤال
 است؟ شده كاركنان نياز مورد هاي  مهارت

 
 مورد هاي  مهارت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (1) جدول

 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان نياز
 آماري شاخص 

 متغير
 ميانگين تعداد

 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
 كاركنان نیاز مورد های  مهارت

122 2613 1612 1612 

 
 ضبمن  آمبوزش  هبای   دوره تبأثیر  كبه  دهد می نشان (13/2) آمده دست هب میانگین

 سبطح  در كشبور  آمبوزش  سبنجش  سبازمان  كاركنان نیاز مورد های  مهارت بر خدمت
  .است بیشتر (8) ها نمره فرضی میانگین از خطا درصد 13/1
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 هاي  مهارت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (5) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان نياز مورد
 آماري شاخص

 
 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معني

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
 كاركنان نیاز مورد های  مهارت بر

136333 121 111.  261313 3333.  

 
 محاسبه (t) مقدار اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (33/13) شده
 تأثیر خصوص در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان

 سنجش سازمان كاركنان نیاز مورد های  مهارت بر خدمت ضمن آموزش های  هدور
 در توان می و دارد وجود معناداری تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش
 موجب خدمت ضمن آموزش های  هدور نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ

 شده كشور وزشآم سنجش سازمان كاركنان بین در نیاز مورد های  مهارت افزايش
  .است

 افازايش  موجا   خادمت  ضامن  آماوزش  هاي  هدور آيا :پژوهش سوم سؤال
  است؟ شده سازمان با كاركنان نمودن همسو و هماهنگي

 
 همسو و هماهنگي بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (6) جدول

 كشور آموزش سنجش سازمان با كاركنان نمودن
 آماري شاخص 

 ميانگين دادتع متغير
 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 هماهنگی بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
 سازمان با كاركنان نمودن همسو و

122 8631 1631 1613 

 
 ضبمن  آمبوزش  هبای   دوره تبأثیر  كبه  دهد می نشان (31/8) آمده دست هب میانگین

 ببا  كشبور  آمبوزش  سبنجش  ازمانسب  با كاركنان نمودن همسو و هماهنگی بر خدمت
  .است بیشتر (8) ها هنمر فرضی میانگین از خطا درصد 13/1
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 و هماهنگي بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (7) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان با كاركنان نمودن همسو

 آماري شاخص
 

 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معني

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 هماهنگی بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
 سازمان با كاركنان نمودن همسو و

236223 128 111.  3333.  3122.  

 
 حاسبهم (t) مقدار اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (2/23) شده
 تأثیر خصوص در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان

 با كاركنان نمودن همسو و هماهنگی افزايش بر خدمت ضمن آموزش های  هدور
 و دارد وجود معناداری تفاوت امعهج فرضی میانگین با كشور آموزش سنجش سازمان

 خدمت ضمن آموزش های هدور نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ در توان می
 كشور آموزش سنجش سازمان با كاركنان نمودن همسو و هماهنگی افزايش موجب
  .است شده
 

 افازايش  موجا   خادمت  ضامن  آموزش هاي  هدور آيا :پژوهش چهارم سؤال
 ؟ است شده كاركنان روحيه بهبود و شغلي رضايت

 
 و شغلي رضايت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (3) جدول

 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان روحيه بهبود
 آماري شاخص 

 متغير
 ميانگين تعداد

 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
 كاركنان روحیه بهبود و شغلی رضايت

122 8638 1613 1612 

 



611 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

 ضبمن  آمبوزش  هبای   دوره تبأثیر  كبه  دهد می نشان (38/8) آمده دست هب میانگین
 ببا  كشبور  آمبوزش  سنجش سازمان كاركنان روحیه بهبود و شغلی رضايت بر خدمت

  .است بیشتر (8) ها نمره فرضی میانگین از خطا درصد 13/1
 

 رضايت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير t – test آزمون نتايج (9) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان روحيه بهبود و شغلي

 آماري شاخص
 

 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معني

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
 كاركنان روحیه بهبود و شغلی رضايت

126233 128 111. 3813. 3233.  

 
 محاسبه (t) مقدار اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (2/12) شده
 تأثیر خصوص در آماری نمونه افراد ظراتن میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان

 كاركنان روحیه بهبود و شغلی رضايت افزايش بر خدمت ضمن آموزش های  هدور
 و دارد وجود معناداری تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش سنجش سازمان

 خدمت ضمن آموزش های  هدور نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ در توان می
 آموزش سنجش سازمان كاركنان بین روحیه بهبود و شغلی رضايت يشافزا موجب
  .است شده كشور

 ترين مهم از يكی شغلی وظايف انجام برای كاركنان برانگیختن مسئله
 و شود تقويت كاركنان روحیه آنكه برای .باشد می ها سازمان مديران های  مشغولی دل
 جمله از .است شده ارائه گوناگونی یها هنظري ،يابد افزايش شان حرفه از آنان ايترض
 كردن برطرف ،وی نظر از .است مازلو های نیاز مراتبی سلسله هرم نظريه ،ها هنظري اين
 برای افراد شغلی رضايت فزونی و گیزشان در مهمی بسیار نقش باال سطوح های نیاز

 .(2838 ،شريعتمداری) دارد شغلی وظايف انجام
 



 
 
 

 612 ... شهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان سنج  آموزش چگونگي تأثيربررسي  
 

 كااهش  موجا   خادمت  ضامن  آماوزش  هاي  هدور آيا :پژوهش پنجم سؤال
  است؟ شده كاري ضايعات و حوادث

 

 ضايعات و حوادث بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (41) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در كاري

 آماري شاخص 
 

 ميانگين تعداد متغير
 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 حوادث در خدمت ضمن آموزش های  ورهد تأثیر
  كاركنان بین كاری ضايعات و

122 8631 1611 1612 

 
 ضبمن  آمبوزش  هبای   دوره تبأثیر  كبه  دهبد  مبی  نشان (3/8) آمده دست هب میانگین

 آمبوزش  سبنجش  سازمان كاركنان بین در كاری ضايعات و حوادث كاهش بر خدمت
  .است بیشتر (8) ها نمره فرضی میانگین از خطا درصد 13/1 سطح در كشور
 

 حوادث بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (44) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان كاري ضايعات و

 آماري شاخص

 متغير
t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 معني
 داري

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين

 قدارم
 بيشترين
 مقدار

 بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در كاری ضايعات و حوادث

126183 183 111.  3332.  3221.  

 
 شده محاسبه (t) اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 اطمینان درصد 33 اب .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (18/12)
 های  هدور تأثیر خصوص در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می

 سنجش سازمان كاركنان بین در كاری ضايعات و حوادث بر خدمت ضمن آموزش
 در توان می و دارد وجود معناداری تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش
 موجب خدمت ضمن آموزش های هدور نمود نعنوا پژوهش سؤال اين به پاسخ
 شده كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در كاری ضايعات و حوادث كاهش
  .است
  مهارت و آگاهی عدم واسطه هب عمدتاً كاری حوادث ،مؤسسات از بسیاری در 
 و ابزارها با كه كسانی مورد در خصوص به بیان اين .دهد می خر كاركنان كافی



621 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

 .دارد بیشتری مصداق ،دارند سروكار ها هكارخان در خطر با مأتو و حساس تجهیزات
 ،آيد می وجود هب افراد دانش و مهارت فقدان واسطه هب كه مختلف حوادث بر عالوه

 توانش و دانش نقصان نتايج جمله از نیز سازمان های  هزينه افزايش و كاری ضايعات
 مطرح مسائل به توجه با دارد ضرورت اينبنابر .باشد می ها سازمان در انسانی نیروی
 آگاهی عدم واسطه هب عمدتاً كه اخراج ،توبیخ ،تنبیه نظیر آنها عواقب همچنین و شده
 بهینه انجام با یايآشن عدم نیز و سازمان توقعات و انتظارات ،ها سیاست از افراد

 توجه مورد جدی طور هب خدمت ضمن آموزش ،است شغلی تكالیف و وظايف
 .(2838 ،شريعتمداری) گیرد قرار ها انسازم

 باه  افازايش  موجا   خدمت ضمن آموزش هاي  هدور آيا :پژوهش ششم سؤال
 است؟ شده سازمان در انساني نيروي توانش و دانش يساز هنگام
 
 دانش سازي مهنگا هب بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (42) جدول

 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در انساني نيروي توانش و
 آماري شاخص 

 متغير
 ميانگين تعداد

 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 دانش یساز هنگام به بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در انسانی نیروی توانش و

122 8631 1631 1612 

 
 ضمن آموزش های  دوره تأثیر كه دهد می نشان (3/8) آمده دست هب میانگین

 كاركنان بین در انسانی نیروی توانش و دانش سازی نگامه به افزايش بر خدمت
 ها نمره فرضی میانگین از خطا درصد 13/1 سطح در كشور آموزش سنجش سازمان

  .است بیشتر (8)
 

 به بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (48) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در انساني نيروي توانش و دانش سازي نگامه

 آماري شاخص
 

 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 معني سطح
 داري

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 یساز هنگام به بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در انسانی نیروی توانش و دانش

236333 128 111.  3333.  3133.  

 



 
 
 

 626 ... شهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان سنج  آموزش چگونگي تأثيربررسي  
 

 محاسبه (t) مقدار اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر
 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (3/23) شده

 های  هدور تأثیر باره در آماری نمونه افراد راتنظ میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان
 بین در انسانی نیروی توانش و دانش یساز هنگام به افزايش بر خدمت ضمن آموزش
 معناداری تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان
 زشآمو های  هدور نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ در توان می و دارد وجود
 بین در انسانی نیروی توانش و دانش یساز هنگام به افزايش موجب خدمت ضمن

  .است شده كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان
 كیفی نظر از انسانی نیروی بر كیدأت مستلزم ها سازمان در وری بهره افزايش شالوده

 نگامیه نابه ،تعريف به بنا .باشد می شان حرفه در افراد شدن هنگام هناب از ممانعت و
 فقدان باالخره و زمان طول در كار انجام در كارآيی كاهش از است عبارت حرفه در

 از مختلف داليل به فرد كه شود می باعث مسئله اين .است نوين مهارت يا دانش
 چه اگر .نباشد سازمانی تكالیف و وظايف انجام به قادر و شود فرسوده ای هحرف لحاظ
 ،ساخت برطرف آموزش با توان نمی را حرفه در نگامیه نابه دهكنن ايجاد عوامل تمامی

 توانايی و دانش نوسازی و سازی به با كاركنان خدمت ضمن آموزش شك بدون اما
 .(2838 ،شريعتمداری) دارد آنان یساز هنگام به در مهمی نقش ،افراد
 

 كمك افزايش موج  خدمت ضمن آموزش هاي  هدور آيا :پژوهش هفتم سؤال
 است؟ شده سازماني تحوالت و غييرت به
 

 و تغيير به كمك بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (41) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در سازماني تحوالت

 آماري شاخص 
 متغير

 ميانگين تعداد
 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 به كمك بر دمتخ ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در سازمانی تحوالت و تغییر

122 8631 1631 1613 

 
 ضمن آموزش های دوره تأثیر كه دهد می نشان (31/8) آمده به دست میانگین

 سنجش سازمان كاركنان بین در سازمانی تحوالت و تغییر به كمك افزايش بر خدمت
  .است بیشتر (8) ها هنمر فرضی میانگین از خطا درصد 13/1 سطح در كشور آموزش



629 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه
 

 كمك بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (45) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در سازماني تحوالت و تغيير به

 آماري شاخص
 

 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معني

 ها انگينمي تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 به كمك بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در سازمانی تحوالت و تغییر

216131 121 111.  3121.  3121.  

 
 محاسبه (t) مقدار اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار اب مقايسه در (13/21) شده
 های  هدور تأثیر باره در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان
 كاركنان بین در سازمانی تحوالت و تغییر به كمك افزايش بر خدمت ضمن آموزش
 و دارد وجود داریمعنا تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش سنجش سازمان

 خدمت ضمن آموزش های  هدور نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ در توان می
 سنجش سازمان كاركنان بین در سازمانی تحوالت و تغییر به كمك افزايش موجب
 ،پیوندد می وقو  هب سازمان محیط در كه تحوالتی و تغییر .است شده كشور آموزش

 با ارتباط در اساسی نكته .است انسانی نیروی زیسا آماده مستلزم هعمد طور به
 است ممكن ها سازمان كاركنان .است آن مقابل در كاركنان مقاومت ،سازمانی تغییرات

 وضعیت و مقام ،موفقیت درباره نگرانی ،اطالعاتی مشغولی دل نظیر مختلفی داليل به
 متعدد داليل و فوظاي انجام در ناتوانی درباره نگرانی ،جديد وضعیت در خود مالی
 مشاركت نظیر ديگر تدابیر از غیر به دلیل اين به .كنند مقاومت تغییرات مقابل در ديگر

 در را مهمی بسیار نقش نیز كاركنان توجیه و موزشآ ،تغییر ريزی برنامه در كاركنان
 ضمن آموزش وظايف ترين مهم جمله از بنابراين .نمايد می ايفا تغییرات موفقیت
  (.2838 ،شريعتمداری) است سازمانی تغییرات به كمك ،ها زمانسا در خدمت
 

 افازايش  موجا   خادمت  ضامن  آموزش هاي  هدور آيا :پژوهش هشتم سؤال
 است؟ شده سازمان كاركنان بين در همكاري و همدلي روحيه تقويت
 



 
 
 

 629 ... شهاي ضمن خدمت كاركنان سازمان سنج  آموزش چگونگي تأثيربررسي  
 

 همدلي روحيه تقويت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (46) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در يهمكار و

 آماري شاخص 
 متغير

 ميانگين تعداد
 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 تقويت بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در همكاری و همدلی روحیه

122 8638 1631 1613 

 
 ضبمن  آمبوزش  هبای   دوره یرتبأث  كبه  دهد می نشان (38/8) آمده دسته ب میانگین

 سبنجش  سازمان كاركنان بین در همكاری و همدلی روحیه تقويت افزايش بر خدمت
  .است بیشتر (8)ها  نمره فرضی میانگین ازدرصد خطا  13/1 با كشور آموزش

 
 روحيه تقويت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير t – test آزمون نتايج (47) جدول

 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در همكاري و همدلي
 آماري شاخص

 
 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معني

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 تقويت بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در همكاری و همدلی روحیه

236223 121 111.  3821.  3831.  

 
 محاسبه( t)مقدار  اينكه به عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به های  يافته بنابر

 درصد 33 با .است تر بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (223/23) شده
 های  هدور تأثیر باره در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان
 كاركنان بین در همكاری و همدلی روحیه تقويت برافزايش خدمت ضمن آموزش
 و دارد وجود معناداری تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش سنجش سازمان

 خدمت ضمن آموزش های  هدور نمود عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ در توان می
 سنجش سازمان ركنانكا بین در همكاری و همدلی روحیه تقويت افزايش موجب
 شده تعیین اهداف به دستیابی در سازمان توفیق حقیقت در .است شده كشور آموزش

 همكاری میزان افزايش ،كار محیط در متقابل تفاهم و اعتماد فضای تابع زيادی حد تا
 از تر مهم و مديران و سرپرستان با كاركنان همكاری میزان افزايش ،يكديگر با كاركنان

 .باشد می مختلف های واحد در سازمان امور انجام نحوه در هماهنگی ايجاد همه
 .(2838 ،شريعتمداری)
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 هبای   آمبوزش  از استفاده ،همدلی و هماهنگی ايجاد های راه از يكی رسد می نظر به
 محبیط  در يكبديگر  با كاركنان متقابل تماس ةزمین يكسو از كه باشد می خدمت ضمن

 ،شبغلی  اطالعبات  و دانبش  افبزايش  ببا  ديگبر  سبوی  از و سازد می فراهم را آموزشی
 ،شبريعتمداری ) كنبد  می ايجاد آنها در را يكسانی تقريباً ای هحرف ها هقعال و ها برداشت
2838). 

 و شبرايط  حسبب  ببر  هبا  هدف از يك هر بر كیدأت كه اينست است ذكر قابل آنچه
 اسبت  ممكن صخا شرايط در كه معنی اين به .بود خواهد متفاوت زمانی های ويژگی

 شبد  لئب قا بیشبتری  اهمیبت  هبا  هبدف  سباير  ببه  نسببت  هبا  هبدف  ايبن  از برخبی  بر
 .(2838 ،شريعتمداری)

 سرعت افزايش موج  خدمت ضمن آموزش هاي  هدور آيا :پژوهش نهم سؤال
 است؟ شده كاركنان بين در كار انجام
 

 كار مانجا سرعت بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير توصيفي آمار (43) جدول
 كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بين در

 آماري شاخص 
 متغير

 ميانگين تعداد
 انحراف
 استاندارد

 خطاي ميانگين
 استاندارد

 خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در كار انجام سرعت بر

122 2611 1613 1612 

 
 ضبمن  آمبوزش  هبای   دوره تبأثیر  كبه  دهد می نشان (11/2) آمده دسته ب میانگین

 سبطح  در كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در كار انجام سرعت بر خدمت
  .است بیشتر (8)ها  نمره فرضی میانگین ازدرصد خطا  13/1

 
 افزايش بر خدمت ضمن آموزش هاي  دوره تأثير (t – test) آزمون نتايج (49) جدول

 كشور وزشآم سنجش سازمان كاركنان بين در كار انجام سرعت
 آماري شاخص

 
 

 متغير

t – test ها ميانگين مقياس براي 

 t مقدار
 درجه
 آزادي

 سطح
 داري معني

 ها ميانگين تفاوت
 كمترين
 مقدار

 بيشترين
 مقدار

 بر خدمت ضمن آموزش های  دوره تأثیر
  كاركنان بین در كار انجام سرعت

186323 121 111.  261311 3138.  
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 محاسببه ( t)مقبدار   اينكبه  ببه  عنايت با ،(t) آزمون از آمده دست به یها  يافته بنابر
 درصبد  33 ببا  .اسبت  تبر  بزرگ (31/2) جدول (t) مقدار با مقايسه در (323/18) شده

 های  هدور تأثیر باره در آماری نمونه افراد نظرات میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان
 سبنجش  سبازمان  كاركنبان  ببین  در كار انجام سرعت برافزايش خدمت ضمن آموزش
 در تبوان  مبی  و دارد وجبود  معنباداری  تفاوت جامعه فرضی میانگین با كشور آموزش
 موجبب  خبدمت  ضبمن  آمبوزش  هبای   هدور نمبود  عنوان پژوهش سؤال اين به پاسخ

  .است شده كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در كار انجام سرعت افزايش
 

 گيري يجهتن و بحث

 موجب خدمت ضمن های  آموزش كه است آن بیانگر پژوهش اين نتايج رفته، مه روی
 مندی عالقه و جاذبه ايجاد دقت، و نظم افزايش و انسانی نیروی شغلی مهارت افزايش
 رفع و شغلی وظايف انجام در فرد استقالل میزان افزايش خويش، شغل به نسبت

 نیروی شغلی دانش افزايش موجب خدمت ضمن های  آموزش .شود می كاری مشكالت
 نیروی خدمت، ضمن آموزش كه دهد می نشان ها هداد تحلیل و تجزيه .شود می انسانی
 ضمن آموزش .كند می تقويت سازمان های مأموريت و ها هدف به رسیدن برای را انسانی
 ها آموزش اين همچنین .است مؤثر انسانی نیروی شغلی های  مهارت افزايش در خدمت
 دانش، بر و دهند می گسترش را انسانی نیروی وظیفه به مربوط معلومات و دانش حیطه
 خدمت ضمن آموزش های  هدور .است گذارتأثیر آنان رفتار تغییر و شغلی های  مهارت
 هماهنگی افزايش كاركنان، بین در نیاز مورد های  مهارت و انضباط و نظم افزايش موجب

 كاركنان، بین روحیه بهبود و شغلی رضايت زايشاف و سازمان با كاركنان نمودن همسو و
 در انسانی نیروی توانش و دانش یساز هنگام به كاركنان، كاری ضايعات و حوادث كاهش
 و همدلی روحیه تقويت افزايش سازمانی، تحوالت و تغییر به كمك افزايش كاركنان، بین

 شده كشور آموزش سنجش سازمان كاركنان بین در كاری بازده توان افزايش و همكاری
 ترين مناسب از يكی خدمت ضمن آموزش كه است آن نمايانگر پژوهش نتايج .است

 ها آموزش اين همچنین .است سازمان در انسانی نیروی هماهنگی برای الزم تمهیدات
 .افزايد می آنان مناسب های برخورد دامنه بر و بخشد می بهبود را كاركنان برخورد نحوه
 به و شود طراحی آن انسانی منابع و سازمان نیاز با متناسب چنانچه آموزش های  هدور

 كارايی افزايش موجب و نمود خواهد تقويت نیز را سازمان اثربخشی گردد، اجرا درستی
  .شود می آنان
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 تحقيق هاي  دوديتمح
 لزوم از درک عدم ،پرسشنامه اجرایبرای  مجوز صدور عدم مانند هايی محدوديت

 دهی پاسخ ها، نمونه و مديران و افراد از تعدادی همكاری عدم ،اتمقام نزد تحقیق
 كم بسیار علمی منابع .تحقیق اجرای برای كافی زمان نداشتن و ها پرسش به ناصحیح

 به مستقیم طور به كه است موجود زمینه اين در (فارسی زبان به حداقل)محدود  و
 منابع از استفاده نیازمند لیلد همین به .باشد مربوط تحقیق و مطالعه مورد موضو 
 در اينترنت از استفاده زمان بودن محدود همچون ديگری مشكالت خود كه بود التین

 همراه به را آنها كردن دست يك و فارسی به التین متون درست برگردان ،سازمان
  .دارد
 

 هاپيشنهاد
 انتخاب نمونه صورت به خدمت ضمن آموزشی ةدور چندين امكان صورت در -

  .شود استناد قابل نتايج تا گیرد قرار اثربخشی ارزشیابی مورد و ودش
 مربوط های گیری تصمیم در سازمان خدمت ضمن آموزشی های  هدور در حضور -

 تبا  باشبد  مبؤثر  سبازمان  كاركنان شغلی پايه و گروه ارتقاء و كاركنان ارتقاء و ترفیع به
  .باشند شتهدا را وزشیمآ های  هدور در شركت برای الزم انگیزه
 و كیفیت خدمت ضمن آموزشی های  هدور بايد ها، آموزش بیشتر اثربخشی برای -

 مسبتقیم  سرپرسبتان  و مبديران  كبه  اسبت  الزم همچنین .باشند داشته بیشتری جذابیت
 .شوند آشنا انسانی نیروی بهسازی و آموزش اهمیت با بیشتر های  گردهمايی طی ،افراد
 هبای   پسبت  و شغل ارتقاء در افراد های   مهارت و انشد از صحیح استفاده كه آن ضمن

 هبا  آمبوزش  بیشبتر  اثربخشبی  در كاركنبان  ارتقاء در ها آموزش بودن مؤثر و ،مشخص
  .است مؤثر بسیار
 با كاركنان نمودن همسو و هماهنگی افزايش بر ها هدور اثربخشی منظور به -

 و استانداردها ،ها هدف بر كه كند استفاده نیامدرس از سازمان شود می پیشنهاد ،سازمان
 كه دهند پرورش طوری را كاركنان تا ،آگاه باشند موجود مشاغل و سازمان های  ارزش
 كل يك از جزئی عنوان به را خود جايگاه و ببینند كل يك همچون را سازمان بتوانند

  .دريابند سازمانی عالی اهداف با ارتباط در و
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